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مالسلامهیلع یفطصملا  طبس 

باتک تاصخشم 

1297 هللافطل - ، یفاص ، هسانشرس : 
یفاص هللافطل  عبط  رثا  مالسلاهیلع / یبتجم  نسح  ماما  ترضح  تبقنم  حدم و  رد  مالسلامهیلع : یفطصملا  طبس  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1365 غیلبت ، رشن و  هسسوم  نارهت : رشن :  تاصخشم 
ص 11 يرهاظ :  تاصخشم 

لایر 200 کباش : 
یلبق یسیونتسرهف  یسیون :  تسرهف  تیعضو 

. یبتجملا نسحلا  یفطصملا  طبس  دلج : يور  ناونع  تشاددای : 
. یبتجملا نسحلا  یفطصملا  طبس  دلج :  يور  ناونع 

رعش 3ق -- .  - 50 مود ، ماما  (ع ،) یلع نبنسح  عوضوم : 
نرق 14 یبهذم --  رعش  عوضوم : 

733س2 1365 فلا /PIR8131 هرگنک :  يدنب  هدر 
8/62 اف 1 ییوید :  يدنب  هدر 

م1873-65 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

یفطصملا طبس 

ِمیحَّرلا  ِنمْحَّرلا  َهللا  ِمِْسب 

ِهللا َبیبَح  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ءآرْهَّزلا  َۀَـمِطاف  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنینِمْؤُْملاِریما  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َنیَملاْعلا  ِّبَر  ِلوُسَر  َْنباَی  َْکیَلَع  ُمـالَّسلا 
ِهللا َطارِـص  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهللا  َرُون  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهللا  َۀَّجُح  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهللا  َنیما  اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلا  َهللا  َةَْوفِـص  اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلا 

ُمالَّسلا ُِّیفَْولا  رَّبلا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُّیِکَّزلا  دُّیَّسلا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِهللا  ِنید  َرِـصان  اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلا  ِهللا  َمْکُح  َناـَیب  اـی  َکـْیَلَع  ُمـالَّسلا 
ُمالَّسلا ُّیِکَّزلا  ُرِهاّطلا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُّيِدـْهَملا  يِداهلا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ِلیْواَّتلِاب  ُِملاعلا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُنیمألا  ُِمئآقلا  اَـهُّیا  َکـْیَلَع 

َو ٍِّیلَع  ِْنب  َنَسَْحلا  ٍدَّمَُحم  ابا  ای  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُقیّدِّصلا  ُدـیهَّشلا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  َقیقَْحلا  ُّقَْحلا  اَهُّیا  َْکیَلَع  ُمالَّسلا  ُّیِقَّنلا  ُّیِقَّتلا  اَهُّیا  َْکیَلَع 
. ُُهتاکََرب َو  ِهللا  ُۀَمْحَر 

2 ص : یفطصملا ، طبس 
: ِِهلآ َو  ِْهیَلَع  ِهللا  یّلَص  هللا  ُلوُسَر  َلاق 

ِۀَّنَْجلا ِلْها  ِبابَش  يدِّیَس  ُنیَسُْحلا  َو  ُنَسَْحلا 
: دومرف داب  شنادناخ  وا و  رب  دورد  هک  مرکا  لوسر 

. دنتسه تشهب  لها  ناناوج  ياقآ  نیسح  نسح و 
3 ص : یفطصملا ، طبس 
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ملح هوسا 

تسا  افو  لها  هبعک  شرد  كاختسا  ایربک  مَرَح  شمیرح  هک  نآ 
تسا  ادخ  ضیف  عبنم  شلد  هک  نآورهم  تسا و  فطل  همه  اپارس  هک  نآ 

تسا  امنقح  هنیآ  شخُر  هک  نآومَرَک  رحب  رهوگ  فرش  صخش 
تسا  افص  حلص و  شیاشخب و  رهظمربص  ارادُم و  تسا و  ملح  هوسا 

تسا  ایح  تشذگ و  راثیا و  ندعموکن  لاصخ  تالامک و  نیع 
تسا  اّمنا  ود  دوصقم ز  دصقمیلع و  تیالو  هاش  زا  سپ  هکنآ 

تسا  یتا  له  شتبقنم  زا  ياهروسکّجاح  نمف  ریهطت و  ۀیآ 
تسا  یفک  لق  همیرک  نآ  هاوگباتک  نوطب  ریسفت و  ملاع 
تسا  یفطصم  یبن  ملع  ثراوادخ  تافص  ءامسا و  فراع 

تسا  امس  ضرا و  تقلخ  لصحاممدق  ثودح و  رارسا  فقاو 
تسا  امنهر  قح  يوس  ار  ناگدشمُگشخب  حور  شنخُس  احیسم  وچمه 

تسا  اضق  شبانج  نامرف  عباتناکم  نوک و  همه  شرما  فک  رد 
تسا  ادز  مغ  شمرک  ار  ناگدز  مغدنمهرهب  ناگمه  شیاطع  ربا  ز 

تسا  یلب  تسلا و  دهع  مزتُلملیمج  حفص  بحاص  یبن  وچمه 
4 ص : یفطصملا ، طبس 

تسا  ابه  تسا و  رده  درآ  لمع  رهبیصن  یب  شتفرعم  زا  دش  هک  ره 
تسا  ءاسنلاریخ  رتخا  کین  هدازقح  ریش  یلع  لبش  یبن  هبش 

تسا  اغد  یهورگ  ملُظ  زا  مدهنُمعیقب  رد  نونک  هک  شکاپ  دقرم 
تسا  ایفصا  همه  لامآ  هلبقکلم  فاطم  راونا و  علطم 

تسا  اهب  ماقم و  ردق و  شاهمه  نیاک  ؟ تسیک تامالع  فصو و  نیا  بحاص 
تسا  یبتجم  نسح  نابوخ  دّیسنیبم  عرش  ظفاح  نیهم  طبس 
تسا  اور  اجب و  دنیوگب  هچ  رهنیسح  ماقم  میظعت  هب  هچرگ 

تسا  ابا  لها  دّیس  ورشیپتسا و  هدنز  وا  يراکادف  نید ز 
تسا  البرک  زا  مک  هن  شمیظع  شقننید  يایحا  رد  زین  نسح  ملح 

تسا  الب  ره  زا  رتخلت  نآ  رد  ربصدوب  هاکناج  فقوم  وا  فقوم 
تسا  يدع  نانس  غیت و  زا  رتتخسقلخ  تمالم ز  ریت  نابز ، مخز 
تسا  یضترم  یلع  رصع  هن  رصعتسا  هنوگ  رگید  لاوحا  هک  دید 

تسا  ایقشا  هرخسم  ادخ  نیدتفر  راّمع  دش و  رتشا  کلام 
تسا  افو  دهع و  تابث  ناشهویش  هکقدص  باحصا  دنچ ز  ینت  ریغ 

تسا  المرب  ناشقافن  تنایخشورف و  نید  نکش و  نامیپ  هیقب 
تسا  اوه  هاج و  ریسا  ناشبولقنالک  درخ و  هدش  قح  زا  فرحنم 
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تسا  اوه  هاج و  ریسا  ناشبولقنالک  درخ و  هدش  قح  زا  فرحنم 
تسا  اغد  دنه  هداز  تسایسبیرف  رکم و  يزاسّوج و  هلیح و 

تسا  اجبان  ندز  راکیپ  هب  تسدياهمانرب  دیاب و  رگد  هار 
تسا  ام  ياهسوه  بولغم  لقع ، هکّداح  ّوج  نانچ  طیارش و  نآ  رد 

تسا  ازس  هچنانچ  درک  ناوتب  اتگرزب  ربص  دیاب و  لسر  مزع 
تسا  ادج  شنیب  لقعز و  ناشراک  هکوردنت  رگنرهاظ  هورگ 

تسا  ادص  گناب و  هرعن و  ناشراعشبدایب  رظنجک و  رگهنتف و 
تسا  اعدا  همه  دنیوگ  هچ  ره  هکنود  رورغم و  هیامیب و  لوضف و 

تسا  ادخ  ياضر  تسا و  نید  ریخ  هکماما  راک  لآم  زا  ربخیب 
تسا  اطخ  باوص و  تسین  وت  هار  هکدندز  شبانج  هب  اهنابز  مخز 

تسا  اکتا  ادخ  هب  ار  ادخ  درمللخ  شمزع  هب  داتفین  کیل 
تسا  اوسام  شنزرس  زا  شمیب  هچقلخ  هب  دشورفن  ار  ادخ  هکنآ 

تسا  ایبنا  تعاجش  شتعاجشدرک  هک  نآ  ماوع  ءارآ  فالخ 
5 ص : یفطصملا ، طبس 

تسا  التبا  مغ و  جنر و  شنیزگوا  ساّسح  عضوم  شنیزگ 
تسا  اپب  ناکما  ملاع  وت  هب  هک  يانید  دجم  فرش و  جرب  هم  يا 
تسا  یحضلا  سمش  وت  رون  زا  يوترپدوجو  لامج  راربا و  هودق 

تسا  اقب  ّزع و  هیام  کش  نودبار  مالسا  وت  هار  وت و  راک 
تسا  ازف  ناج  لد و  توق  امش  يوبقح  راونا  فحصم  امش  يور 

تسا  اسران  ام  هشیدنا  قطنمامش و  يانث  فیصوت و  هگ  رد 
تسا  امش  يوک  رس  مناکم  هک  اتمیحج  تشهب و  رکف  زا  مغراف 

تسا  ایتوت  ارم  مشچ  ترد  كاخمیمع  تیاطع  فطل و  مرک و  يا 
تسا  الو  لها  هک ز  ار  یسک  نآ  رهمالغ  هنیمک  تسا  یفاص » یفطل  »

زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 
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رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 
هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)

لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)
ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 

 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 
: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 

www.eslamshop.com
روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25

ناربراک 2333045(0311)
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یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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